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Sammendrag 
 

Våren 2016 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant samtlige styremedlemmer og øvrige 

medlemmer i NSF sine 34 faggrupper. I alt ble 19482 spurt. Svarprosenten var 35,9%  noe som gir et 

godt grunnlag for det videre arbeidet.  Dette er en kortversjon av hva de svarer:  

Hva kjennetegner det typiske styremedlem? 

• De har et stort engasjement – brenner for faget                                 

• De er «godt voksne» - kvinner 

• Hovedtyngden av styremedlemmene har 0-4 års ansenitet i vervet 

• Engasjementet i faggruppen er viktig for å være medlem i NSF 

• De svarer at faggruppen «utgjør en forskjell for Helse-Norge» 

• De mener det er viktig å være «tett på NSF» for å få gjennomslag for faggruppens 
synspunkter 

• Samarbeid er viktig både internt og eksternt (avdelinger, faggrupper, fagmiljøer) 

• Mange opplever at mer og mer tid går med til administrasjon og drift 

• Mye arbeid gjøres i fritiden 

• Frustrasjon over at de ikke har «rettigheter» overfor arbeidsgiver. «Får ikke permisjon».  

• Styrearbeid er tidkrevende og det er (u) lik fordeling av arbeidsoppgaver blant 
styremedlemmene. (Her deler utvalget seg i to.) 

• Styremedlemmer ønsker at faggruppen i større grad skal være synlige i samfunnsdebatten 

• Det er variasjon i forhold til opplæring i styrevervet 

 

Hva kjennetegner det typiske medlem? 

• Hovedtyngden av medlemmene er i aldersgruppen  45 og oppover 

• Mange har vært medlemmer i faggruppen i mange år 

• 60 % av medlemmene betrakter seg som støttemedlemmer 

• Mange deltar på faglige arrangementer 

• Flere ønsker å engasjere seg mer i framtiden 

• De fleste har ikke benyttet seg av faggruppens stipendordning 

Medlemmene har store forventninger både til medlemskapet i seg selv, men også til hva faggruppen 

skal gjøre for dem og hva NSF skal gjøre. Her er noen smakebiter: 
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De forventer at det «skjer noe». Det gjelder først og fremst aktiviteter lokalt og sentralt. De forventer 

at de blir informert gjennom ulike kanaler som Facebook, nyhetsbrev og tidsskrift. Videre forventer 

de å bli oppdatert på hva som skjer på fagområdet. 

Mange skriver i fritekstsvarene at de har forventninger til at faggruppen er synlig i det offentlige rom 

og at det drives et politisk påvirkningsarbeid. Forventningene til NSF er i første rekke i forhold til lønn 

og rettigheter. 

 

Hensikten med undersøkelsen var å speile aktivitetene og utfordringene i faggruppene. Funnene er 

kanskje ikke overraskende, men en viktig bekreftelse og gir et godt grunnlag for neste runde med 

fokusgruppeintervjuer. 
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Kort om prosjektet 
 

Forbundsstyret i NSF anmodet våren 2014 Sentralt fagforum om å drøfte ressursutnyttelsen, 

organiseringen og arbeidsformen i Sentralt fagforum. Bakgrunnen var at Forbundsstyret samme året 

mottok flere søknader om etablering av nye faggrupper. 

 

Sentralt fagforums arbeidsutvalg (AU) utformet da et prosjektmandat (DM 725528) og en 

prosjektplan (DM 745099). Sentralt Fagforum har hele tiden vært orientert om og involvert i 

prosessen.  

 

Prosjektmål 

«Prosjektets formål er å drøfte ressursutnyttelsen, organiseringen og 

arbeidsformen i Sentralt fagforum». 

 

Tidlig i prosessen ble det klart at det var et behov for en kartlegging og analyse av faggruppenes 

oppgaver og ressursbruk slik det oppleves i dag. Videre er dette holdt opp mot formålsbestemmelser 

i «Modell for faggruppenes vedtekter». Vi ønsket å se om det var et nødvendig samsvar og 

etterspørre hvordan eventuelle gap kunnen lukkes.  

Vi ønsket å spørre både medlemmer og styremedlemmer om hvordan deres forståelse av 

organisasjonen var. Mange vil nok tenke at  NSFs primære oppgave er politisk påvirkning, mens 

faggruppenes «primære» oppgave er fag- og kunnskapsutvikling innenfor gitte interesseområder.  

Rammer 

 
Arbeidsutvalget i Sentralt fagforum har valgt å organisere arbeidet som et prosjekt. Prosjektet 

gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.  Tidsrammen for planlegging og gjennomføring av 

prosjektet er satt fra dags dato til Landsmøtet i NSF høsten 2019.  

Prosjektet gjennomføres og ledes av egne ressurser (Leder av SF, prosjektkoordinatorer og ledere i 

SF). Eksterne ressurser vurderes etter behov.  

 

Hva skal spørreundersøkelsen brukes til? 
 

Hensikten med spørreundersøkelsen er tre-delt: 

1. Funnene vil hjelpe oss å belyse om faggruppene oppfyller formålsparagrafen.  

 Faggruppenes formål er: 

• Skape møteplass for fag- og kunnskapsutvikling 
• Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet 
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• Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfarings-basert 
kunnskap 

• Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av 
faggruppetilhørighet 

• Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og 
helsepolitiske prioriteringer. 

(Modell for faggruppenes vedtekter, 2011) 

 

2. En analyse av datagrunnlaget vil danne grunnlag for å utvikle en eller flere modeller for 
organisering av Sentralt fagforum. Modell (- er) vil bli utprøvd i perioden våren 2016 til høst 
2018.  

3. Erfaringer og evaluering fra modellutprøvingen vil danne grunnlag for en mulig 
Landsmøtesak i 2019.  
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Datainnsamling 

Metode 
Undersøkelsen inneholder både kvalitative og kvantitative data.  Vi har etter beste evne forsøkt å 

analysere dataene på en systematisk og etterrettelig måte. Vi forsøker i mindre grad å tolke 

resultatene, men formidle dem slik svarene framkommer. 

Fokusgruppeintervju 

På bakgrunn av to fokusgruppeintervjuer (et intervju med ledere i ulike faggrupper, og et med 

styremedlemmer) ble spørsmålene til styremedlemmene og øvrige medlemmer utformet. Samtlige 

styrer ble forespurt. Både store og små grupper deltok. Hensikten med intervjuene var å utforske 

hvilke utfordringer som var  i de ulike faggruppene?  

Spørreundersøkelse 

Spørreundersøkelsen ble sendt i januar 2016 via e-post til alle faggruppemedlemmer, totalt 19 482 

personer. Noen er medlemmer i flere faggrupper, men disse fikk ikke anledning til å svare mer enn 

en gang.  Det ble sendt ut en purring. Svarprosenten ble 35,9 %, noe som var lavere enn ønsket. 

Likevel gir over 7600 respondenter et så stort datamateriale at vi anser det som representativt for 

vår medlemsmasse.  

Spørsmålene i spørreundersøkelsen var delt inn i noen innledende, felles spørsmål om alder, kjønn, 

hvilken faggruppe man tilhører, ansiennitet i faggruppen, om styreverv lokalt eller sentralt og i så fall; 

hvor lenge man har hatt verv. De som svarte at de hadde styreverv (heretter kalt styremedlemmer) 

fikk et sett spørsmål og de som svarte at de ikke hadde styreverv (heretter kalt medlemmer) fikk et 

annet sett spørsmål.  Til slutt fikk både styremedlemmer og medlemmer muligheten til fritekstsvar.  

Analysearbeidet 

Verktøyet Enalyzer Survey Solution ble benyttet både til utarbeidelse, utsending og analyse. 

(www.enalyzer.no ).  

Fritekstsvarene ble systematisk gjennomgått i programmet NVivo11. Koding ble gjort både i NVivo og 

ved hjelp av Word.  

Følgende grupperinger ble benyttet  til bruk for kryssing av svarene: 

Alder 

• 20-29 år 
• 30-39 år 
• 40-49 år 
• 50-59 år 
• 60-69 år 

• Mer enn 70 år 

 
Kjønn 

• Mann 
• Kvinne 

 

http://www.enalyzer.no/
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Ansenitet i faggruppen (hvor lenge en har vært medlem) 

• 0-4 år 
• 5-9 år 
• 10 år eller mer 

 

Type faggruppe 

Prosjektet omhandler ressursutnyttelse, organisering og arbeidsform i Sentralt fagforum. Vi har 

derfor ikke sett på svarene fra medlemmene fordelt i hver spesifikke faggruppe. Faggruppene får 

derimot tilgang til svarene fra egne medlemmer og kan bruke det til forbedringsarbeid innad i egen 

gruppe dersom de ønsker det etter at undersøkelsen er gjennomført.  

Vi hadde en hypotese om at arbeidsform og utfordringer er forskjellig i de forskjellige typene av 

faggrupper.  Følgende grupperinger ble valgt:   

• Lukket gruppe: - grupper der det kreves videreutdanning  

NSF's landsgruppe av intensivsykepleiere, Anestesisykepleiernes landsgruppe av NSF, NSF's 

landsgruppe av operasjonssykepleiere, NSF's landsgruppe av helsesøstre og 

Jordmorforbundet NSF 

• Åpen gruppe: 

Resten 

Vi grupperte også etter medlemsstørrelse.  

• Størrelse 1:  

Over 2000 medlemmer 

NSF's landsgruppe av helsesøstre, NSF's landsgruppe av intensivsykepleiere  

• Størrelse 2:  

Fra 1000 til 2000 medlemmer 

Anestesisykepleiernes landsgruppe av NSF, NSFs forum for kreftsykepleiere, NSF's 

landsgruppe av operasjonssykepleiere, NSF's faggruppe for sykepleiere i geriatri og 

demens, NSF's landsgruppe av sykepleiere i psykisk helse og rus og NSF's landsgruppe 

av kardiologiske sykepleiere 

• Størrelse 3:  

Fra 700 til 1000 medlemmer 

Jordmorforbundet NSF, Barnesykepleierforbundet NSF,  NSF's landsgruppe av 

sykepleieledere, NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 

• Størrelse 4:  

Under 500 medlemmer 

NSF's landsgruppe av bedriftsykepleiere, NSFs faggruppe for diabetessykepleiere, 

NSFs landsgruppe i slagsykepleie, Norsk forening for sykepleiere i ortopedi, NSFs 
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faglige gruppe av øyesykepleiere, NSFs faggruppe for ØNH –sykepleiere, NSFs 

faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi, NSFs faggruppe for sykepleiere innen 

astma og allergi, NSFs faggruppe for e-helse,  NSFs faggruppe av lungesykepleiere , 

NSF's faglig sammenslutning av sykepleiere i stomiomsorg, NSF's faggruppe for 

nyresykepleiere, NSFs faggruppe av sykepleiere i rehabilitering, NSFs faggruppe i 

videregående opplæring, NSFs Faggruppe for nevrosykepleiere, NSF's faglig 

sammenslutning av sykepleiere i urologi, NSF's faggruppe for sykepleiere innen 

revmatologi, NSFs faggruppe av hygienesykepleiere, NSF's faggruppe for veiledere, 

NSF's faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi, Norsk Selskap for 

sykepleieforskning, NSFs faggruppe for sykepleiere i undervisning, fagutvikling og 

forskning 

 

Verv – lokalt eller sentralt 

Respondentene ble spurt om «Sitter du i et sentralt eller lokalt styre for din faggruppe per i dag?» og 

fikk svaralternativene «Ja, i det sentrale styret», «Ja, i et lokalt styre», «Ja, både i det sentrale og i et 

lokalt styre» eller «Nei». Vi valgte å dele disse respondentene inn i tre grupper: 

• Sentrale styremedlemmer: Både de som svarte «Ja, i det sentrale styret» og de som svarte 
«Ja, både i det sentrale og i et lokalt styre» 

• Lokale styremedlemmer: De som svarte «Ja, i et lokalt styre» 
• Medlemmer: De som svarte «Nei» 

 

Lokale og sentrale styremedlemmer fikk de samme spørsmålene og det var interessant å 

sammenligne svarene deres. På noen områder var det tydelige forskjeller mellom sentrale 

styremedlemmer og lokale styremedlemmer. Medlemmene fikk et annet spørsmålssett så det er 

vanskelig å sammenligne deres svar direkte med hva styremedlemmene svarer, men noen av 

spørsmålstillingene er så like at det er mulig å trekke noen paralleller.  

Ansenitet i  vervet 

• 0-4 år 
• 5-9 år 
• 10 år eller mer 

 

Kvantiativ tilnærming 

Spørsmålene ble hovedsakelig stilt som påstander som respondenten skulle ta stilling til ved hjelp av 

svaralternativene «Helt uenig», «Delvis uenig», «Delvis enig», «Helt enig» og «Vet ikke».  

F.eks. «Vi ber deg ta stilling til følgende påstand: Vårt fagfelt vil tjene på et sterkere samarbeid med 

andre faggrupper i NSF»  

Med hensyn til leservennlighet i rapporten er svarprosentene avrundet etter normale 

avrundingsregler.  
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Styremedlemmene ble i tillegg også bedt om å gradere samarbeidet mellom faggruppen og andre 

deler av NSF på en skala fra 1 til 6.  

Medlemmene ble bedt om å svare på hvilke aktiviteter i regi av sin faggruppe de hadde deltatt på i 

løpet av det siste året.  

Kvaliativ tilnærming  – fritekssvar  

Siste punkt i undersøkelsen var et fritekstsvar. Her ble medlemmer og styremedlemmer stilt 

forskjellige spørsmål.  

Spørsmål til styremedlemmene: «Hva mener du skal til for å lykkes med den videre utviklingen av 

faggruppenes arbeid?» 

Spørsmål til medlemmene: «Dersom du skulle gi råd til din faggruppe - hva mener du de bør gjøre 

mer av, og hva mener du de bør gjøre mindre av?» 

Hva fant vi? 
 

Her følger en beskrivelse av klare funn og interessante forskjeller mellom gruppene.  

 

Engasjement  

Hvorfor er jeg medlem i en faggruppe? 

For å være medlem i en faggruppe må en være medlem i Norsk Sykepleierforbund. Tidligere 

undersøkelser NSF har utført viser at faggruppemedlemmene er NSFs mest lojale medlemmer. I vår 

undersøkelse svarer, ikke overraskende, et stort antall medlemmer at de har en spesiell interesse for 

fagområdet til sin faggruppe (83 % helt enige, 12 % delvis enige). En stor andel av 

faggruppemedlemmene (86 %) svarer at medlemskapet  i faggruppen bidrar til å styrke deres faglige 

identitet.  

I friteksten finner vi mange som nevner at faget er grunner til å være faggruppemedlem: 

 Fint at faggruppa jobber for faget. 

 Viktig med faglig oppdatering og tilførsel av kunnskap 
 

Hele 60 % sier at de er helt eller delvis enige i at faggruppens arbeid og engasjement er en viktig 

grunn for deres medlemskap i NSF.  Dette er uavhengig av alder og kjønn, men mer viktig for 

medlemmene som har over 10 års medlemskap i faggruppene. Blant medlemmene fra de største 

faggruppene (Størrelse 1) var det 75 % som svarer at faggruppen er en viktig grunn for  NSF-

medlemskapet  mens 51 % av medlemmene i de minste faggruppene svarer det samme (Størrelse 4).  

I friteksten gir også mange medlemmer uttrykk for at faggruppen er en viktig grunn for deres 

medlemskap. «Dersom det ikke hadde vært for den lokale faggruppa hadde jeg ikke vært medlem i 

NSF», skriver en. «Flott å være medlem – gir en fellesskapsfølelse», skriver en annen.  
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For 71 % av medlemmene var nettverket med andre sykepleiere innen samme fagområde en viktig 

grunn for deres medlemskap.  

 

Hvorfor være styremedlem? 

Av dem som responderte på undersøkelsen, svarer 687 personer (6,9 %) at de har styreverv – lokalt 

eller sentralt. 150 av disse har et sentralt styreverv.  Det vil si at rundt 80 % av alle som har sentrale 

verv har svart på undersøkelsen, noe som gjør at de sentrale styremedlemmenes svar utgjør et solid 

grunnlag.  

Det er åpenbart at faglig engasjement er en viktig drivkraft for at man har tatt på seg et styreverv, 

for alle. Likeledes er ønsket om å styrke eget fagfelt en viktig grunn til å være styremedlem. Så godt 

som alle styremedlemmene ønsker gjennom sitt styreverv å ta sin del av ansvaret for utviklingen av 

eget fagfelt.  
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Vi kan anta at samarbeidsklimaet i styrene jevnt over er bra. I alle fall svarer en overveldende andel 

(96 %) at de er helt eller delvis enige i at deres faglige synspunkt blir ivaretatt i styret. Blant de 

sentrale styremedlemmene er hele 91 % HELT enige i dette, i de lokale styremedlemmene er 72 % 

helt enige og 23 % delvis enige i dette.  

Undersøkelsen forteller oss at både i lokale og sentrale styrer er det gode muligheter til å arbeide 

med faglige spørsmål, men styremedlemmene i sentrale styrer er mer enige i dette (58 % helt enige, 

35 % delvis enige) enn de lokale. (36 % helt enige, 46 % delvis enige og 12 % delvis uenige).  

I friteksten skriver mange styremedlemmer at grunnen til at de engasjerer seg er ønsket om å ha et 

(større) fokus og engasjement for faget.  

Er faggruppene betydningsfulle for Helse-Norge? 

85 % av styremedlemmene svarer at deres faggruppes bidrag gjør en forskjell i Helse-Norge. De 

sentrale styremedlemmene er mer sikre på dette (92 % enige) enn de lokale (83 % enige). Det vil i 

neste runde med fokusgruppeintervjuer være interessant å høre tanker om på hvilke måter de 

mener faggruppens bidrag gjør en forskjell?  

Medlemmene ble spurt om de var enige i påstanden om at deres faggruppe kan bidra til å påvirke 

utviklingen i Helse-Norge. Hele 83 % av medlemmene var helt eller delvis enige i dette, så her er 

styremedlemmene og medlemmene omforente.  

Om eget engasjement, nå og i framtiden 

Mange (61 % ) av medlemmene anser seg kun som et «støttemedlem» i faggruppen. De yngste 

medlemmene, 20-39 år, er mer uenige enn de eldre. Vi fant ingen vesentlige forskjeller mellom 

gruppene fordelt på lengde av medlemskapet sitt.  Det er flest medlemmer i «Størrelse 2» og 

«Størrelse 3»  som anser seg som støttemedlemmer. 

Da vi snudde spørsmålsstillingen og spurte om medlemmene syntes at de hadde et aktivt 

engasjement i faggruppen. Her svarte 71 % at det hadde de ikke.  Interessant nok var det dem over 

50 år som var mest enige. Blant dem som har vært medlem i over ti år var det flere som synes de har 

et aktivt engasjement enn blant dem som har vært medlem kort tid.  

I alt  57 % av dem som svarte uttrykker at det kunne være aktuelt at de engasjerer seg mer aktivt i 

deres faggruppe i framtiden. Det er svært gledelig. Tallene er ganske like innenfor kategoriene 

faggruppestørrelsene, åpen og lukket gruppe og mellom kvinner og menn. Medlemmer i alle «aldre» 

svarer de vil gjerne engasjere seg i framtiden. Den største andelen er blant de yngste medlemmene.   
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I friteksten er det noen som skriver at faggruppene bør etterspørre medlemmenes kompetanse i 

større grad. Her ligger det åpenbart et potensiale. 

 

Samarbeid 

Samarbeid med andre faggrupper 

Et stort flertall av styremedlemmene (88 %) er helt eller delvis enige i at deres fagfelt vil være tjent 

med et sterkere samarbeid med andre faggrupper i NSF.  Sentrale og lokale styremedlemmer svarer 

ganske likt. Andelen som svarer «delvis enig» er også ganske høy (34 %).  Nesten 10 % av de lokale 

styremedlemmene svarer «vet ikke». 

Når påstanden blir snudd til «Det er lite aktuelt for vår faggruppe å samarbeide med andre 

faggrupper i NSF» får vi nesten den samme responsen. 80 % er helt eller delvis uenige i denne 

påstanden.  

Vi spurte medlemmene om det hadde vært fornuftig om faggruppen samarbeidet tettere med andre 

faggrupper i NSF på noen områder. 21 % var helt enige, 39 % var delvis enige og 31 % svare at de ikke 

vet. Det er ingen store forskjeller på hvordan medlemmene fra de forskjellige faggruppe-størrelsene 

svarer. Medlemmene fra de lukkede gruppene er litt mer positive til samarbeid enn medlemmene fra 

de såkalte åpne gruppene.  

Samarbeid med det øvrige NSF 

Mange styremedlemmer skriver i fritekstsvarene at de ønsker et tettere samarbeid med 

fylkeskontor, tillitsvalgte og andre avdelinger i NSF. 

Styremedlemmene mener at faggruppen deres er en aktiv bidragsyter til NSFs fag- og helsepolitikk. 

(46 % er helt enige, 41 % er delvis enige) og de mener også at faggruppen deres aktivt søker å bidra 

til NSFs fag- og helsepolitikk (41 % helt enig, 37 % delvis enige).  

Over 80 % av styremedlemmene mener at det er lettere å få gjennomslag for faglige spørsmål ved å 

være en del av NSF.  
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6 av 10 styremedlemmer er enige i at NSF ivaretar faglige initiativ fra faggruppa på en god måte, 

men det er ganske mange av dem (43 %) som bare er delvis enige. «Vet ikke»-gruppa er ganske stor; 

22 %.  Lokale og sentrale styremedlemmer svarer forholdsvis likt. Det er heller ingen store forskjeller 

på svarene når vi krysset dem med gruppestørrelse eller åpen/lukket gruppe.   

 

 

Det samme bildet ser vi når det spørres om man som styremedlem opplever at faggruppen blir sett 

og hørt av det øvrige NSF i viktige faglige spørsmål. Over 60 % svarer at de er enige i det, men 

hovedvekten ligger på at de kun er delvis enige. Det framkommer ingen store forskjeller når det 

krysses med de ulike gruppene.  

 

 

I friteksten gir medlemmene uttrykk for at NSF bør «sørge for» et bedre samarbeid (lokalt og sentralt 

og på tvers i organisasjonen). Mange av styremedlemmene gir i sine fritekstsvar uttrykk for at «NSF» 

må være mer aktive overfor faggruppene, at faggruppenes kompetanse i større grad må benyttes av 
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NSF og at faggruppene kan/må bli mer synlige i den politiske debatten, men også synligere internt i 

NSF.  

Over halvparten av de lokale styremedlemmene, og 61 % av de sentrale styremedlemmene svarte 

bekreftende på at de har god oversikt over hvem i NSF de kan be om bistand fra når det er behov for 

dette.  

Vi har bedt styremedlemmene gradere hvor godt de synes faggruppens samarbeid er: På en skala fra 

1 til 6, hvor 1 er Svært dårlig og 6 er Svært bra, hvordan vil du karakterisere din faggruppes 

samarbeid med andre deler av NSF? 

 

Andelen som svarer «Vet ikke» er ganske høy. Det er  færre som svarer «Vet ikke» om samarbeidet 

med regnskapsavdelingen sammenlignet med de andre avdelingene. Det er gledelig at få syntes 

samarbeidet med de ulike delene av NSF er «Svært dårlig» (1 og 2).  

Speedometer-grafene under viser hva respondentene gjennomsnittlig svarte. Vet-ikke-gruppa er da 

tatt ut.  

 

Sentralt fagforum 

Jo, lengre ansenitet i styret, jo høyere graderte 

styremedlemmene i lokale faggrupper samarbeidet 

med Sentralt fagforum. En slik forskjell mellom 

styremedlemmene med kort og lang ansiennitet vises 

ikke på svarene til de sentrale styremedlemmene.  

Styremedlemmene som er medlemmer av faggrupper i 

Størrelse 4 er mer fornøyde (score 4,3) enn 

styremedlemmene i de andre faggruppene (Størrelse 1 
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og 2 scorer 3.6) 

 

Fag- og helsepolitisk avdeling 

Det er forskjell på svarene fra lokale og sentrale 

styremedlemmer om samarbeidet med fag- og 

helsepolitisk avdeling. Blant de lokale 

styremedlemmene er det 55,2 % som scorer 

samarbeidet i øverste halvdel av skalaen (4, 5 og 6), 

mot hele 75,2 % av de sentrale styremedlemmene. 

Siden det er flere lokale styremedlemmer enn 

sentrale styremedlemmer som svarer gir det utslag på 

gjennomsnittsscoren.  

Blant sentralstyremedlemmene som har mer enn ti års styreansiennitet scorer 91,7 % samarbeidet til 

4 eller bedre.  

Gruppestørrelse 3 og 4 hadde en litt bedre opplevelse av samarbeidet (3,9 og 3,8) enn hva som er 

tilfellet i gruppestørrelse 1 og 2 hadde (3,5).  

 

Kommunikasjonsavdelingen 

Når det gjelder samarbeidet med 

kommunikasjonsavdelingen er det ingen store 

forskjeller mellom svarene til de lokale og de 

sentrale styremedlemmene.  

Blant de lokale styremedlemmene er det dem med 

lengst ansiennitet i styret som svarer mest positivt. 

De med lengst ansiennitet i de sentrale styrene 

svarte derimot at samarbeidet oppleves svært dårlig. 

Her må det bemerkes at antallet respondenter er så lavt at det ikke bør vektlegges i for stor grad.  

Fordelt på gruppestørrelse var det Størrelse 2 som scoret samarbeidet lavest (3,2). Størrelse 3 og 4 er 

mest fornøyd med samarbeidet (3,7). 

Det må bemerkes at nærmere 47 % av respondentene svarte «Vet ikke». Disse er ikke tatt med når 

det regnes gjennomsnittstall.  
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Regnskapsavdelingen 

De sentrale styremedlemmene scorer samarbeidet med regnskapsavdelingen høyt. 88 % ga scoren 4, 

5 eller 6, med hovedtyngden på score 5 (42 %). De lokale 

styremedlemmene svarte mer delt, men over halvparten 

(55 %) ga scoren 4, 5 eller 6.  

Styremedlemmene i faggruppene i Størrelse 2 er minst 

fornøyde (score 3,5). Størrelse 4 var de mest fornøyd (score 

4,5). 

Det er ingen store forskjeller mellom de med kort og lang 

styreansiennitet i de lokale styrene. I de sentrale styrene er 

det dem med under 4 års fartstid i styret og dem med mer enn 10 år som er mest fornøyde.  

I friteksten skriver mange styremedlemmer at regnskap/økonomi-oppgavene tar tid.  

 

IT-avdelingen 

Det er ingen store forskjeller mellom lokale og sentrale styremedlemmer, men de sentrale scorer 

samarbeidet litt høyere enn de lokale.  

Det er kun små forskjeller mellom de forskjellige 

faggruppestørrelsene.  

Det må bemerkes at 46 % av respondentene svarer  

«Vet ikke». Disse er ikke tatt med når det oppgis 

gjennomsnittsscore.  

 

 

Fylkeskontorene 

Styremedlemmene i lokalgruppene scorer samarbeidet 

med fylkeskontorene høyere enn det styremedlemmene i 

de sentrale gruppene gjør. 74 % av de lokale gir scoren 4, 

5, eller 6. Det er 47 % av de sentrale som gjør det samme. 

Hovedvekten av respondentene våre har lokale verv, så 

derfor drar deres svar opp gjennomsnittet.  

På lokalgruppenivå ser det ikke ut til at lengden på 

styrevervet har noe å si for hvor positivt man oppfatter samarbeidet med fylkeskontorene. Blant de 

sentrale styremedlemmene er det de ferskeste som scorer samarbeidet med fylkene høyest.  
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Alle faggruppestørrelsene gir ganske høy gjennomsnittscore (fra 4,1 til 4,5), bortsett fra de 

faggruppene som er i Størrelse 4 (score 3,5). Dette kan forklares med at mange av de minste 

faggruppene ikke har lokalgrupper og dermed ikke er like mye i kontakt med fylkesleddet.   

 

Samarbeid utenfor NSF 

Blant de sentrale styremedlemmene var 45 % helt enige og 40 % delvis enige i påstanden «I 

faggruppen arbeider vi aktivt for å styrke samarbeidet med andre profesjoner utenfor NSF». Når til 

sammen 85 % av styremedlemmene svarer at faggruppen aktivt gjør det, sier det oss at det gjøres en 

stort utadrettet jobb opp mot andre profesjoner og andre organisasjoner. Det vil i neste 

intervjurunde være interessant å utforske hvem det samarbeides med. 

De lokale styremedlemmene svarer at det arbeides aktivt for å styrke samarbeidet med andre 

profesjoner, men mange flere er delvis enige i dette (51 %) enn helt enige (26 %).   
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Organisering 
 

Sentralt fagforum avholdes minst to ganger årlig for å ivareta koordinering, erfaringsutveksling, 

informasjonsspredning, innspill til NSFs fag- og helsepolitiske målsettinger, drift og andre oppgaver i 

relasjon til faggruppenes formål og funksjon i NSF. Sentralt fagforum (SF) består av lederne i NSFs 34 

faggrupper.  

Flertallet av styremedlemmene svarer at de er kjent med SFs formål og oppgaver, men det er store 

forskjeller mellom hvordan de lokale og de sentrale styremedlemmene svarer. Bare 15 % av lokale 

styremedlemmer er helt enige i at de er kjent med SFs formål og oppgaver mot 44 % av de sentrale 

styremedlemmene.  

 

Da vi krysset de sentrale styremedlemmenes svar med faggruppestørrelse fant vi at det er blant de 

minste faggruppene (Størrelse 3 og Størrelse 4) at enkelte (10-20 %) svarer at de var helt eller delvis 

uenige i at de kjenner SFs formål og oppgaver.  

Styremedlemmene er usikre på om styreformen i SF med et arbeidsutvalg og frikjøpt leder fungerer 

hensiktsmessig. 

De lokale styremedlemmene er mere usikre på dette enn de sentrale: 
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De sentrale hadde også en høy andel «vet ikke»-svar: 

 

Når vi gjorde krysninger mot faggruppestørrelsene, åpen/lukket gruppe og ansiennitet i styret var det 

ingen klare forskjeller.  

At en høy andel av styremedlemmene svarer «vet ikke» til om styringsformen er hensiktsmessig kan 

det forstås som at vårt prosjekt har en legitimitet – at det er verdt å se på vår egen organisering.  

Vi spurte styremedlemmene om de synes måten faggruppene er organisert på er optimal. For både 

lokale og sentrale styremedlemmer var median-svaret «delvis enig». Det var ikke mange som var 

uenige, men heller ikke mange som var helt enige. En del (ca. 18 %) svarte at de ikke vet.  

Det er litt flere av de lokale styremedlemmene som er helt eller delvis uenige i at organiseringen er 

optimal (22 %),  enn sentrale (17 %). 

Det kan se ut som at de sentrale styremedlemmene i de minste faggruppene (størrelse 3 og størrelse 

4) er mer fornøyd med dagens organisering enn de andre:  
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De som tilhører de åpne gruppene er mer fornøyd med organiseringen enn dem fra de lukkede 

gruppene: 

 

 

Merk at de minste gruppene også er åpne grupper.  

Når vi krysser svarene til de lokale styremedlemmene med kjønn, fant vi at over 40 % av menn svarer 

at de er helt eller delvis uenige i at organiseringen er optimal. Blant kvinner svarer ca. 20 % det 

samme. Her er det viktig å være oppmerksom på at antall respondenter av menn er relativt lavt (43 

personer), derfor kan enkeltpersoners svar gi store utslag. Dette er imidlertid det største utslaget vi 

har fått når vi har krysset svarene i undersøkelsen med kjønn.  

Alder eller ansenitet i styret ser ikke ut til å ha betydning for hvordan man svarer.  

Når vi krysser de lokale styremedlemmenes svar med faggruppestørrelse finner vi at de som tilhører 

Størrelse 2 er mest misfornøyde med organiseringen (<30 %). For de andre størrelse-gruppene er 

andelen misfornøyde 10 til 20 %.  

Et stort antall av styremedlemmene svarer at faggruppens handlingsplan alltid bygger på føringer fra 

NSF. I de lokale gruppene svarer 84 % bekreftende, mens svarprosenten blant de sentrale er 93%. 

Første punkt i formålsparagrafen er at faggruppene skal være en møteplass for fag- og 

kunnskapsutvikling. Om vi skal stole på svarene til styremedlemmene så er faggruppene nettopp det.  

Hele 98 % av de lokale styremedlemmene og 94 % av de sentrale styremedlemmene er helt eller 

delvis enige i at faggruppen først og fremst er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling. 2/3 av 

disse valgte svaralternativet «helt enig».  

Når vi spurte styremedlemmene om de er enige i at faggruppens plassering i NSF legger til rette for 

gjennomslag i faglige spørsmål, svarer de fleste at de var enige i det. Men; det var ganske få – både 

blant lokale og sentrale styremedlemmer – som er helt enige.   
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Vi fant ingen vesentlige forskjeller når vi krysset dette svaret med faggruppestørrelse eller type 

åpen/lukket gruppe.  

 

Responsen på påstanden «Omorganiseringen av den økonomiske strukturen har alt i alt vært positiv 

for vår faggruppe» var ganske delt. Det er omtrent like mange som er uenige i det som det er 

personer som er enige. Her er grafen over svarene til alle spurte: 

 

Når vi deler opp i lokale og sentrale styremedlemmer viser det seg klare forskjeller på svarene til 

disse to gruppene: 

 Av de sentrale styremedlemmene svarer 54 % at de er helt eller delvis enige i at 
omorganiseringen av den økonomiske strukturen for det meste har vært positivt, og 15 % 
svarte at de er uenige i det.  

 Av de lokale styremedlemmene svarer 32 % at de er helt eller delvis enige i at 
omorganiseringen av økonomien har vært positiv for faggruppen, mens 45 % er uenige.  
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Når vi ser nærmere på svarene til de lokale styremedlemmene så ser vi at medlemmene som tilhører 

faggruppene i Størrelse 2 er mest misfornøyde med den økonomiske omleggingen. Dette er 

faggrupper som har mange lokallag med relativt høy egenaktivitet i form av 

arrangementer/kursvirksomhet/fagdager: 

 

Alder eller lengden på medlemskapet i faggruppen ser ikke ut til å ha noen betydning for hvor 

fornøyd man er med omleggingen av den økonomiske strukturen, men de som har vært 

styremedlemmer i lokalgruppene mer enn 10 år er mer uenig. Her er 61 % helt eller delvis uenige i at 

økonomiomleggingen har vært positiv.  

Når vi går i dybden på svarene til de sentrale styremedlemmene ser ikke bildet likt ut som hos de 

lokale. Her svarer 55 til 57 % de sentrale styremedlemmene fra størrelse 2, 3 og 4 at de synes 

omleggingen av økonomien alt i alt har vært positivt for faggruppen, mens bare 31 % av 

styremedlemmene i Størrelse 1 svare det samme. Blant de minste gruppene (størrelse 4) er det få 

som svarer at de er uenige, men de har til gjengjeld en ganske høy andel som svarer «vet ikke»: 
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Blant de sentrale styremedlemmene ser vi at «vet ikke»-gruppa blir mindre jo lengre ansiennitet man 

har i styret, og en større andel er enig blant de med lang ansiennitet enn de med kort.  

 

Opplæring 
 

77 % av de lokale og 62 % av de sentrale styremedlemmene sier at de ikke har fått noen opplæring i 

styrearbeid.  

På spørsmål om det forelå en funksjonsbeskrivelse for vervet en hadde gått inn i, er det tydelig 

forskjell mellom de sentrale og de lokale styremedlemmene. Blant de sentrale er det 40 % som har 

en funksjonsbeskrivelse av sitt verv, mens bare 25 % av de lokale har det.  

Tett opp mot 40 % av både lokale og sentrale styremedlemmer svarer at de var delvis enige i at det 

var lett å få oversikt over oppgavene tilknyttet styrevervet. Det er 22 % av sentrale og 17 % av de 

lokale styremedlemmer som er helt enige i at det var lett. Andelen som er uenige i at det er enkelt å 

få oversikt over sine oppgaver i styret er noe større blant de lokale enn de sentrale. (40% av de lokale 

og 33 % av de sentrale).  

 

Sentrale styremedlemmer fra Størrelse 1 og 2 er mer enige i at det er lett å få oversikt over sine 

oppgaver i styre sammenlignet med styremedlemmene fra Størrelse 3 og 4.  

I fritekstsvarene er det en del som skriver at styrene trenger opplæring i politisk arbeid, i styrearbeid 

og i å være en samfunnsaktør. 

 

Informasjon 
 

74 % av medlemmene er uenige i påstanden «Jeg er ikke interessert i å følge med på hva faggruppen 

holder på med til enhver tid». Bare 4 % er helt enige. Dette sier oss at medlemmene gjerne vil ha 

informasjon om aktiviteter fra faggruppen sin.  

Kjennskapen til Sentralt fagforum er forskjellig i de sentrale styrene sammenlignet med i de lokale 

styrene. Blant de sentrale styremedlemmene så sier 76 % at de er helt eller delvis enige i at hele 

styret er kjent med hva som drøftes i SF, men bare 33 % av de lokale styremedlemmene sier det 

samme.  Det ser ikke ut som om ansiennitet i styret har noe å si.  

77 % av de sentrale styremedlemmene er enige i at de jevnlig får informasjon om aktiviteten i SF. Av 

de lokale styremedlemmene sier 46 % det samme.  
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Fagblad/tidsskrift fra faggruppene 

Vi spurte medlemmene om det var slik at fagbladet de mottar er den viktigste grunnen til deres 

medlemskap. Det er 54 % uenige i. 32 % er delvis enig og 9 % er helt enige i det.  Bland medlemmene 

som tilhører faggruppene i Størrelse 2 er hele 46 % enige i at fagbladet er den viktigste grunnen til 

deres medlemskap.  

Hele 83 % av medlemmene sier seg enige i at de har stort utbytte av å lese fagbladet som utgis av 

deres faggruppe. Krysset med alder ser vi at det gradvis med økende alder blir fler og fler som svarer 

at de har utbytte av å lese fagbladet.   

I friteksten sier enkelte at Tidsskrift har få utgivelser. Noen savner mer fagstoff – andre syntes stoffet 

er for akademisk.  

 

Digital kommunikasjon/sosiale media 

«Faggruppa bør bli flinkere til å bruke Facebook», skriver noen av medlemmene til oss.  

Mange følger faggruppen sin Facebook, endel gjør ikke det. 60 % av medlemmene sier seg helt eller 

delvis enige i påstanden «Jeg følger faggruppens aktiviteter på Facebook». 35 % følger ikke med der.  

Andelen som følger med på Facebook er høyest hos de yngste medlemmene: 

 

 

Ut ifra svarene på om du følger din faggruppe på Twitter, så ser det ut «ingen» følger faggruppene på 

Twitter – 88 % er helt uenige og bare 1 % er helt enige.  

Hele 61 % svarer benektende på at de oppsøker «min side» på NSFs nettsider for å holde seg 

oppdatert om aktiviteter i faggruppen. Her er spørsmålsformuleringen uheldig, siden man ikke 
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behøver å gå inn på «min side» for å lese faggruppenes sider på NSF.no. I friteksten er det noen som 

skriver at det er fint av faggruppa har egen nettside, men de savner regelmessig oppdatering. 

60 % er enige i at de jevnlig mottar nyhetsbrev fra faggruppen. Vi har ikke spurt om medlemmene 

leser nyhetsbrevene eller hva de synes om innholdet.  

 

Belastning 
 

Så mange som 85,5 % av styremedlemmene er helt eller delvis enige i at arbeidsmengden knyttet til 

deres styreverv er tilpasset hva de har mulighet for å bidra med. De lokale styremedlemmene er i 

større grad enn de sentrale styremedlemmene helt enige i dette.  Både sentralt og lokalt er det 

styremedlemmene i Størrelse 4 som er mest enige i at arbeidsmengden er tilpasset dem.  

Lokalt er det 31 % av styremedlemmene som er enige og 63 % som er uenige i at tiden som går med 

til styrearbeid overskrider det jeg ble forespeilet på forhånd.  Sentralt er det 46 % som er uenige og 49 

% som er enige i dette. Det er en større andel styremedlemmer i de sentrale styrene som opplever de 

har mer jobb og bruker mer tid på sitt verv enn det de på forhånd var forespeilet. 

Det er ikke store forskjeller mellom de forskjellige faggruppestørrelsene, bortsett fra at 

styremedlemmene i Størrelse 4 i litt større grad enn de andre gruppene svarer at de er uenige.  

Det virker som de fleste som tar på seg et verv har realistiske forventninger til hva vervet krever av 

dem. 75 % av de sentrale og 65 % av de lokale styremedlemmene svarer at de er uenige i påstanden 

om at «Oppgavene mine i styret samsvarer ikke med hva jeg hadde forventet da jeg ble valgt». 

I friteksten er det en del som nevner at de bruker relativt mye tid på administrative oppgaver - på 

bekostning av faglige oppgaver. Dette finner vi igjen i de kvantitative svarene. 

I de lokale styrene svarer 43 % bekreftende på påstanden «Det meste av tiden går med til 

driftsoppgaver i styret. Faglig arbeid er det mindre rom for», mens 51 % er uenige i dette. Det er 

nesten 60 % av de lokale styremedlemmene fra Størrelse 1 som mener at det meste av tiden går til 

drift og at det er lite rom for faglig arbeid. I Størrelse 2 er det samme tallet 41 %. Disse funnene tyder 

på at det er mye administrativt arbeid som foregår lokalt, som kanskje går på bekostning av det 

faglige arbeidet.  

 

I de sentrale styrene er det 42 % som er enige i denne påstanden (og de fleste av dem er bare delvis 

enige), mens 54 % er uenige. Blant de sentrale styremedlemmene skilte Størrelse 2 seg veldig ut ved 

at hele 60 % svarte at de var enige i at det meste av tiden går med til driftsoppgaver. I de andre 

gruppestørrelsene var svar-andelen blant de som mente dette fra 30 til 39 %.  

Det kan virke som at de fleste styremedlemmene synes at de er flinke til å dele på arbeidsoppgavene 

innad i eget styre. 76 % av de sentral styremedlemmene og 68 % av de lokale styremedlemmene er 

helt eller delvis enige i at arbeidsoppgavene i styret er jevnt fordelt blant styremedlemmene slik at 

arbeidsbelastningen er lik for alle. Både lokalt og sentralt er det medlemmene av Størrelse 3 og 4 
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som er mest enige i at arbeidsoppgavene blir jevnt fordelt. Det var liten forskjell på svarene når vi 

krysset med ansiennitet i styret.  

Mange av styremedlemmene skriver i sitt fritekstsvar noe om belastningen av styrearbeidet: 

Styremedlemmene forteller at: 

- stadig mer tid går med til administrasjon og mye arbeid gjøres i fritiden.  

- de har ingen «rettigheter» overfor arbeidsgiver.  «Får ikke permisjon».  

- regnskap/økonomi-oppgavene tar tid.  

- ulike arrangementer er kostnadskrevende (lokale grupper opplever dette spesielt krevende).  

- styrearbeid er tidkrevende og at det er (u) lik fordeling av arbeidsoppgaver blant styre-  

  medlemmene  

 

Aktivitet 

Styret 

Styremedlemmene synes helt klart at det skjer mye egen faggruppe. 94 % av de sentrale 

styremedlemmene og 72 % av de lokale styremedlemmene er enige i at det er høy aktivitet i 

faggruppen de er med i.  

Styremedlemmene mener at medlemsaktivitet er viktig å prioritere. Lokalt er det litt over 90 % av 

styremedlemmene som er enige påstanden «Vårt styre bør konsentrere seg om aktiviteter for 

medlemmene». Sentralt mener 77 % av styremedlemmene dette.  

 

I fritekstsvarene peker mange styremedlemmer på at aktiviteter som seminar, kongresser, kurs og 

fagdager er tilbud som gir motivasjon, engasjement og faglig påfyll. Men noen skriver også at det er 

vanskelig å skape interesse hos medlemmene for deltakelse på møter, fagdager etc. 

Svarene av undersøkelsen viser at faggruppenes «tillitsvalgte» ønsker at faggruppen skal drive med 

politisk påvirkningsarbeid. 80 % av sentrale styremedlemmer og 70 % av lokale styremedlemmer er 

enige i at politisk påvirkningsarbeid er en viktig oppgave for faggruppen. I de sentrale styrene i 

Størrelse 1 mener så godt som 100 % dette. Styremedlemmene skriver at de ønsker at faggruppen 

skal styrke debatten i det offentlige rom og bli mer synlige i den politiske debatten. Dette gir også 

medlemmene uttrykk for i sine fritekstsvar.  

60 % av sentrale styremedlemmer er uenige i påstanden om at «Påvirkningsarbeidet bør være 

forbeholdt politisk ledelse i NSF». Lokalt er styremedlemmene mer delt; 46 % er uenig i dette og 42 % 

er enige. Jo mindre faggruppene blir, jo større er andelen av dem som er enige i at det kun er politisk 

ledelse i NSF som skal drive påvirkningsarbeidet.  

Styremedlemmene er helt klare på at de synes at deres faggruppe må være mer synlige i 

samfunnsdebatten, hele 86 % mener det: 
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69 % av sentrale styremedlemmer og 64 % av lokale styremedlemmer svarer også at deres styre har 

kunnskap om hvordan en kan drive påvirkningsarbeid innenfor eget fagfelt.  Både sentralt og lokalt er 

det styremedlemmene fra Størrelse 1 og 2 som i størst grad mener at de vet hvordan de kan påvirke.  

 

Medlemmer 

Så mye som 82 % av medlemmene er helt enige i at det er viktig at faggruppen er synlig i 

samfunnsdebatten i spørsmål som er relevante for oss. Bare 2 % er helt eller delvis uenige i dette. Her 

er medlemmene helt klare på at de forventer synlighet og deltakelse i samfunnsdebatten. Dette 

gjenspeiler seg også i fritekst-kommentarene. Det er mange som skriver at faggruppene må være 

mer synlige og tydeligere på fag- og helsepolitiske spørsmål i den offentlige debatten (både lokalt og 

sentralt) og at de må profilere seg bedre – også i media. 

57 % av medlemmene mener at det er fullt mulig for dem å påvirke hva faggruppen skal prioritere. 

Dette er kanskje et litt overraskende høyt tall med tanke på at rundt 60 % ser på seg selv som 

støttemedlemmer. Rundt 18 % mente at det ikke var mulig for dem å påvirke faggruppens 

prioriteringer.  

Faggruppene driver ikke med lønnsforhandlinger og har ikke det interessepolitiske direkte inne i sine 

formålsparagrafer. Likevel svarer 44 % av medlemmene at de er enige i at faggruppen er en viktig 

pådriver i lønns- og interessepolitiske saker.  

Dette fordeler seg ganske jevn blant medlemmene i alle aldre, det er bare andelen «vet ikke»-svar 

som synker med økende alder: 
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I friteksten skriver medlemmene at faggruppene bør påvirke NSF og politikere til bedre lønn, 

betingelser og bedre utdanning. 

Medlemmene svarer delt om de har god oversikt over faggruppens medlemsfordeler. 47 % er enige i 

at de har god oversikt over medlemsfordelene og 46 % mener de ikke har det. Det er medlemmene i 

faggruppene Størrelse 1 som skiller seg positivt ut, det er 56 % som mener de har en god oversikt 

over sin faggruppes medlemsfordeler.  

Litt over 65 % av medlemmene som har svar på undersøkelsen sier at de har benyttet seg av 

faggruppens tilbud om kurs og konferanser. Det er medlemmene i Størrelse 1 og Størrelse 4 som har 

en høyest andel som har deltatt på kurs og konferanser; henholdsvis 74 og 72 %.   

32 % er enige i at de prioriterer å delta på faggruppens generalforsamling. Det er færre enn de som 

sier at de ikke prioriterer GF (63 %), men likevel et høyt antall.  

De fleste har ikke benyttet seg av faggruppens stipendordning; 78 % sier at de ikke har det. Men de 

ca. 19 % som sier de HAR benyttet seg av stipendordningen er så mange som 1 257 personer.  
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Vi spurte medlemmene om «Har du i løpet av det siste året benyttet deg av følgende aktiviteter i din 

faggruppe?»: 

 

Det store flertallet svarer Nei på det meste, men andelen som sier at de har deltatt på fagkonferanse 

(39 %), medlemsmøter (24 %) og andre lokale arrangement (22 %) er likevel ganske høy. Særlig med 

tanke på at 60 % forteller oss at de regner seg selv som støttemedlemmer. Det er også 1054 

medlemmer som svarer Ja på at de har deltatt på aktiviteter i regi av fylkeskontorene. 

Det er såpass mange som 21 % av medlemmene som svarer at de har selv tatt initiativ til å fremme 

forslag om aktiviteter i min faggruppe, noe som må sies å være et høyt antall. Husk at de 

medlemmene som har tatt på seg verv ikke er inkludert i denne svarprosenten. Det er litt flere 

medlemmer i de lukkede gruppene som gjør dette enn i de åpne faggruppene.  

Medlemmene virker å være ganske fornøyde. 75 % er enige i at de, alt i alt, er fornøyd med 

aktivitetstilbudet i min faggruppe. Medlemmene av faggruppene i Størrelse 1 er de mest fornøyde.  

 

 

 

 


